Verzekering Sportfederaties
Leden

Niet-leden

Polissen

Polissen

L.O.
B.A.
R.B.

1.102.194 / A
1.102.195 / A
1.102.195 / 1

L.O.
B.A.

1.102.194 / B
1.102.195 / B

BIJZONDERE VOORWAARDEN

VLAAMSE SCHAATSUNIE vzw

Verzekeringnemer

(ex. VKSB en ex. VSB)

Vertegenwoordigd door : Mevrouw Maria BOUWENS -SecretarisMELKOUWENSTEENWEG 4
B-2590 BERLAAR
Tel: +32 (0)473 34 01 34
e-mail: mariabouwens@hotmail.com

Makelaar

N.V. ARENA

NR. 4615

FSMA 10.365

Aanvang
Jaarlijkse vervaldag
Duurtijd

01.07.2019 - Nieuwe Uitgifte
01/01
JAARLIJKS OPZEGBAAR

Beschrijving
van
het
risico

De polissen “A” waarborgen het beheer, de organisatie en de beoefening
in federaal en/of clubverband van ijsschaatsen (recreatief en competitief als
hoofdsportactiviteit) in alle door de federatie en/of de bij haar aangesloten
clubs reglementair erkende varianten en beoefeningsvormen ervan voor
de leden en de trainers, alsmede alle sportnevenactiviteiten (alle nietgevaarlijke sporten, met uitsluiting van alpinisme, parachutespringen en
duiken) en de niet-sportactiviteiten (eetfestijn, fuif, BBQ, kwisavond, enz.)
en dit wereldwijd.
De polissen “B” waarborgen de niet-leden tijdens hun deelname aan sportpromotionele activiteiten (initiatie) ingericht door de federatie en/of door de
bij haar aangesloten clubs.
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Verzekerde waarborgen en bedragen
LICHAMELIJKE ONGEVALLEN
Het ongevalsbegrip bepaald in artikel 8 van de algemene voorwaarden wordt uitgebreid tot hartfalen.
Het zich plots manifesteren van een beroerte (cerebro vasculair accident), een acuut hartfalen, hartritmestoornissen of een hartinfarct worden gelijkgesteld met een lichamelijk ongeval. Deze uitbreiding
is enkel van toepassing voor de aangesloten leden en wordt gewaarborgd via polis 1.102.194 / H.
Deze uitbreiding wordt niet toegekend aan professionele sporters.
Overlijden

€ 8.500-

Blijvende Invaliditeit

€ 35.000-

Dagvergoeding

€ 30- per dag

 Duurtijd : 104 weken (conform Decreet)
Deze dagvergoeding wordt uitgekeerd voor zover werkelijk
loonverlies en geen uitkering krachtens de wet op de verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering en tot beloop van dit verlies
zonder de verzekerde som te overtreffen.

+ bijkomende waarborg
t.b.v. € 5,60- per dag
 wachttijd : 30 dagen
 duurtijd : 52 weken

Behandelingskosten


Terugbetaling, nà tegemoetkoming van de verplichte of vrije ziekte- en invaliditeitsverzekering, van
alle geneeskundige kosten opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV-tarief tot 150% van dit tarief.



Indien er geen tussenkomst is van het ziekenfonds, komt de maatschappij tussen tot het bedrag voorzien in de tarieven van het RIZIV.



Kosten voor niet door het RIZIV erkende prestaties

€ 750- max. per ongeval



Kosten voor tandprothesen

€ 150- max. per tand
€ 600- max. per ongeval



Vervoerkosten van het slachtoffer

Basis arbeidsongevallenverzekering

Conform artikel 12 der Algemene Voorwaarden
 Duurtijd : 104 weken
 Vrijstelling : € NIHIL

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Lichamelijke Ongevallen

€ 2.500.000- per slachtoffer
€ 5.000.000- per schadegeval

Stoffelijke Schade

€ 625.000- per schadegeval

 Vrijstelling : € 125- per schadegeval

Deze vrijstelling is niet van toepassing voor sportbeoefenaars
tijdens officiële federale- of aangesloten clubactiviteiten.
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Toevertrouwd goed

€ 6.200- per schadegeval

 In afwijking van art. 7 van de algemene voorwaarden worden de
waarborgen uitgebreid tot de ‘B.A.’ van de verzekerden, krachtens
art. 1382 tot 1384 B.W., voor schade veroorzaakt aan ter beschikking
gestelde of gehuurde indoorsportinstallaties overkomen tijdens en door
het feit van het beoefenen van de hoofdsportactiviteit.
 Vrijstelling : € 125- per schadegeval

RECHTSBIJSTAND
€ 12.500- per schadegeval

Maximum waarborg
(*)

Volgens bijgevoegde algemene voorwaarden AV/BA/RB/01.2019

Jaarpremies
per verzekerde

Taksen en kosten inbegrepen
 Leden-beoefenaars / trainers in clubverband

: € 2,18-

 Trainers buiten clubverband (privélessen, eigen stages, e.d.) : € 15,00-

Betalingsmodaliteiten

De verzekeringsnemer betaalt voor de polissen A ‘leden’ een voorlopige
premie ten bedrage van € 5.164,00- (T & K inbegrepen).
Deze is berekend op basis van 2.300 leden-beoefenaars en 10 trainers
buiten clubverband en is betaalbaar in twee gelijke delen van € 2.582,00(T & K inbegrepen) respectievelijk op 01/01 en 01/07 van elk verzekeringsjaar.
De polissen B ‘niet-leden’ werden afgesloten zonder dat er een bijpremie
Verschuldigd is.

Opgave ledenbestand

De verzekeringsnemer is vrijgesteld van voorlegging van een naamlijst.
Hij verbindt er zich evenwel toe deze steeds ter beschikking te houden.
Na afloop van ieder verzekeringsjaar zal Arena aan verzekeringsnemer
het formulier ‘opgave ledenbestand’ toesturen teneinde het juiste aantal
leden en trainers dat de federatie in het voorbije verzekeringsjaar telde
mede te delen en een premieafrekening op te maken.
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Sportpromotie

Voor niet-leden die deelnemen aan de door de federatie en/of de bij haar
aangesloten clubs ingerichte sportpromotionele activiteiten en initiaties
wordt gratis dekking verleend.
De kandidaat-leden kunnen aan maximum 3 proeflessen deelnemen en
dit binnen een tijdslimiet van maximum 1 maand.
Nà afloop van deze proefperiode dienen zij te beslissen al dan niet
definitief bij de federatie aan te sluiten als jaarlid.

Optionele waarborgen “Comfort-opties” door de aangesloten clubs facultatief te
onderschrijven
De maatschappij biedt aan de clubs de mogelijkheid aan om factultatief bijkomende “Comfort opties” zoals
hierna vermeld te onderschrijven. In deze waarborg is de aansprakelijkheid van de organisatie voor hun
vrijwilligers inbegrepen.
■ B.A. UITBATING KANTINE / VOEDSELVERGIFTIGING
Deze optie is bedoeld voor het verzekeren van cafetaria’s, clubkantines,...
Forfaitaire Jaarpremie (taksen en kosten inbegrepen)

€ 25-

■ SCHADE AAN INGEBRUIKGENOMEN LOKALEN / ACCOMODATIES
In afwijking van artikel 7 d) van de algemene voorwaarden worden de waarborgen uitgebreid tot schade
veroorzaakt aan de ter beschikking gestelde of gehuurde lokalen of sportinfrastructuur met inbegrip van
gemeenschappelijke delen en nutsvoorzieningen (douches, toiletten). Er wordt nader bepaald dat bij
vrijwillige schade veroorzaakt door een bezoeker de waarborg verworven blijft aan de sportclub, maar de
maatschappij een verhaal kan uitoefenen tegen de verantwoordelijke.
Waarborg : € 12.500- in eerste risico

Forfaitaire Jaarpremie

(zonder toepassing van de evenredigheidsregel)

(T&K inbegrepen)

Met een vrijstelling van € 125- per schadegeval

€ 115-

Met een vrijstelling van € 250- per schadegeval

€

85-
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■ L.O. VRIJWILLIGE HELPERS NIET-LEDEN
Alle niet-leden zijn voor wat betreft de waarborg “B.A.” automatisch door onderhavige polis gedekt
voor al de activiteiten binnen hun vrijwilligerswerk, zowel op federaal- als clubniveau.
De maatschappij biedt eveneens de mogelijkheid aan de bijkomende waarborg “L.O.” facultatief te
onderschrijven voor deze helpers niet-leden mits betaling van een forfaitaire bijpremie per club.
De namenlijst der verzekerden dient op het clubsecretariaat ten allen tijde beschikbaar te zijn voor
eventuele controle door de maatschappij.
Forfaitaire Jaarpremie

Aantal verzekerde vrijwillige helpers

(T&K inbegrepen)

10

€

50-

15

€

75-

20

€ 100-

25

€ 125-

30

€ 150-

De rechten en verplichtingen van de partijen worden geregeld door de onderhavige Bijzondere
Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden (AVVSF.01.2019 & AV/BA/RB/01.2019).
Is nietig, iedere bijvoeging of verandering niet voorzien van het visum van de directie of haar
gevolmachtigden.
In dubbel opgemaakt te Brussel, op 04.07.2019

DE VERZEKERINGNEMER

VOOR DE MAATSCHAPPIJ
N.V. A R E N A
Agent-Onderschrijver

Voor StarStone Insurance SE
Bij speciale volmacht

Eddy VAN DEN BOSCH
Algemeen Directeur
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